
Entre o corpo e o digital – novas vivências * 

 

O trabalho criativo de Vitor Lago Silva, contemplou a instalação, o vídeo, a 

performance, a fotografia e a arte digital. As primeiras experiências 

performativas foram realizadas enquanto estudante da Faculdade de Belas Artes 

do Porto em 1995, juntamente com Bento DLC.  

As suas performances tinham uma relação directa com a instalação, seja pelo 

aproveitamento arquitectónico do espaço como em Mortgage (1997), onde se 

pendura numa claraboia da F.B.A.U.P.; pela construção de um cenário específico 

para apresentação da performance como em Peep Show (2001), Performorange 

(2004), ora pelo rasto que as performances deixavam no espaço como em After 

Accident (1996) ou Bloody Amnesia (1999). Por seu lado, algumas instalações 

implicavam uma performance prévia que era incorporada posteriormente 

através do vídeo como em Daddy’s Car (1999).  

 

As primeiras performances com um carácter mais experimental do corpo em si – 

e  como afirmava Lago Silva serviam-lhe de terapia pessoal –  incluíam já o seu 

interesse em integrar a tecnologia nas diversas acções, o que resultará no 

culminar do seu último trabalho The last words of Domenico, no qual surge como 

uma espécie de cyborg, numa aproximação kinética com a dança contemporânea, 

cujo movimento do corpo controlando sons e palavras pré-gravadas, tentava 

encontrar e construir novos discursos ou descobrir sentidos ocultos.  

Também a forma de construção dos trabalhos se foi alterando, inicialmente as 

ideias iam surgindo e sedimentando-se mentalmente tomando corpo numa 

acção. Posteriormente, Lago Silva começou a depurar as ideias através da escrita 

dos diversos momentos e acções, conseguindo um trabalho mais preciso, mas 

deixando sempre espaço ao acaso. 

 

Bloody Amnesia (em parceira com Bento DLC) é o trabalho com mais interacção 

com o público e divide-se em dois momentos. Lago Silva com uma máscara de 

palhaço, misturava-se com o público, dançando e gravando as conversas que iam 

acontecendo entre as diversas pessoas presentes, reproduzindo-as 

posteriormente noutro local da galeria. Mais tarde, irrompia Bento nu, com os 



pêlos todos cortados manuseando várias transístores conectados por fios com o 

objectivo de emitirem sons ensurdecedores depois de pendurados. 

 

 

A música teve um papel fulcral no despoletar de diversos trabalhos, seja pelo 

ritmo, seja pelo som em si, no despertar de sensações e emoções. A par da 

música, a tecnologia foi outro dos elementos importantes que o moviam na 

criação de novos corpos e objectos cuja autonomia nos confrontava com o real.  

 

A sua necessidade de criação permaneceu na inevitável vontade de viver a uma 

velocidade diferente e de um sentir também distinto. Pelo que as performances 

permitiam a construção de um momento especial que permitia essa experiência. 

 

 

“Tinha-me esquecido disto...  

Oh, Mãe! Oh, Mãe! O ar é aquela coisa ligeira que gira em torno da cabeça e se 

torna mais clara quando ris?”** 

 

Susana Chiocca 

 

* Texto editado (publicado na revista Momentos, 2013) 

** ”The Last Words of Domenico” in Nostalgia, Andrey Tarkovsky.  


